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 البيان الختامي للمؤتمر الدولي الثالث إليكور

 

. وشارك في 2017، بأوروبا في خريف 2010إليكور، التي تأسست سنة  األمميةأوال: انعقد المؤتمر الدولي الثالث للمنظمة الثورية 

 آخرين بينما لم يتمكن منتدبينمدعوة. ال المنظماتعن  منتدبين 5بلد إضافة الى  28منظمة عضو قادمين من  31هذا المؤتمر، مندوبي 

  .السائد في بلدانهم لكبيراالتأشيرات و/أو القمع بالحصول على من الحضور بسبب القوانين الرجعية المتعلقة 

تم  كما (ICC ) اللجنة المركزية الدولية المقترحة من طرفعمال والقواعد اإلجرائية للمؤتمر األاعتماد جدول باإلجماع ثانيا: تم 

ة الى أربع فعن الحزب الماركسي اللينيني األلماني )المنسقة الرئيسية لمنظمة إيكور(، إضا ارتنرػة مونيكا انتخاب الرفيقباإلجماع 

 75مشكل من  (MOS) متعدد األطراف يتنظيملمؤتمر فريق الجيد لتنظيم ال أشرف علىمنسقين قاريين باإلجماع في رئاسة المؤتمر. 

 .بلدان 6رفيق يمثلون 

منظمة  50ثالثا: منذ المؤتمر الدولي الثاني، كبرت إيكور، على المستوى الكمي وعلى الخصوص على المستوى الكيفي، وتضم حاليا 

وألوية إيكور الموفدة الى كوباني، والحملة من أجل مئوية ثورة أكتوبر  ،ميثاق التضامن مع الشعب الكردي إطاربلد. وفي  42من 

متزايد ال اهعلى قاعدة ثورية مستقرة وعلى أساس اشعاع إيكورتطورت والعديد من العالقات الجديدة.  نشأتوالعمل التنسيقي القاري، 

يديولوجية السياسية. فقد تعمقت العالقات، التي تم إرساءها على أساس عنصر الثقة جها على المستويات التنظيمية واإلوواصلت نض

تاري يالمتبادلة، أكثر، وهو ما تم التعبير عنه، رغم االختالفات األيديولوجية والسياسية التي ال تزال قائمة، من خالل ثقافة الحوار البرول

بل. وقد أكد المؤتمر على االلتزام بالصياغة الواردة في القانون األساسي من طرف كافة أعضاء إيكور، أن عليهم: المتجه نحو المستق

 .""التعاون بكل احترام وأن يتعلم البعض من البعض اآلخر من أجل النضال المشترك

سية ثم مناقشة الوضعية االقتصادية والسياسية المقدم من طرف المنسقة الرئي (ICC) األمميةرابعا: خطاب االفتتاح للجنة المركزية 

ة المركزية المناقشة المستفيضة لتقرير اللجن انطلقتوم الثاني يلليوم األول. في ال الرئيسيةشكلت المواضيع  ،إضافة الى مهام المؤتمر

 ألمميةاتبار أن عمل اللجنة المركزية على اع أجمع المؤتمرونقراءته. وقد  من أجل المنتدبين مسبقا كافةالذي توصل به  (ICC) الدولية

(ICC ) عقب مناقشة حية، والمثيرة للجدل جزئيا باإلجماعمحفزا حيث تم اعتماد التقرير. 

 :النتائج والخالصات المهمة فيما يليتمثلت 

لمي. وال ظام االمبريالي العاكافة التناقضات األساسية للن تفاقموواضح لميل النظام االمبريالي العالمي إلى انتاج األزمات. تعمق  – 1

 .حديث عن استقرار النظام االمبريالي

مبرياليات، تحوال مهما. فالعالم االمبريالي ف تطور عالقات القوة فيما بين اإلحدوث تحوالت هائلة في الوضع الدولي. فقد عر – 2

ة عن اشعال المسؤولة الرئيسيقوة ال ،االمبريالية األكبرالقوة هي  باستمرارالحالي أصبح متعدد األقطاب. وتبقى االمبريالية األمريكية 

تزايد . قائمالفي هذا الوضع  باستمرارتعيد النظر مثل الصين، تتطور لحروب. وفي نفس الوقت، هناك قوى امبريالية عظمى فتيل ا

ضد  هابانسجام موقفلواء إيكور األحزاب والمنظمات المنضوية تحت  وقد أعلنتبشكل واضح.  اإلمبريالياتالتناقضات القائمة بين 

هي مبريالية، في البلدان اال أن العدو الرئيسيعدوة كافة الشعوب، وتعتبر أصبحت جميع القوى االمبريالية، وبأن االمبريالية األمريكية 

  .تلك اإلمبرياليات نفسها

روحة شكل النقاش الجدلي حول أطوالي العالمي. في النظام االمبريالطارئة التعميم النظري للتحوالت  بشكل مفصلناقش المؤتمر  – 3

على أن هذا  نواتفق المؤتمروبلدان امبريالية جديدة )نيو امبريالية( نقطة بارزة.  بخصوص تشكلالحزب الماركسي اللينيني األلماني 

 .نقاش جماهيري حول االمبريالية وتطورهااطالق . فالزمن أصبح ناضجا من أجل يتواصلالنقاش يجب أن 

 دى م بؤر حروب خطيرة، تعكسهناك سوريا والشرق األوسط )آسيا الغربية(، كوريا وأكرانيا وبحر الصين الجنوبي وكل من في  – 4

حلفائها االعتداءات االمبريالية للواليات المتحدة وبالمؤتمر وندد السالم العالمي.  يبجدبشكل وتهدد  اإلمبريالياتالتناقضات القائمة بين 

والكوبية  بما فيها الجمهورية الديموقراطية الشعبية الكورية )كوريا الشمالية(، والجمهورية البوليفارية  والفنزويليةكورية ضد الشعوب ال

 ستواصلونقدي من طرف إيكور.  موقفبدون اعتبارها كذلك لفنزويال وكوبا. وهذا ال يعني أن هذه البلدان تعتبر كبلدان اشتراكية أو تم 

 .تقدير هذه البلدانكيفية إيكور تطوير النقاش حول 
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ؤتمر إيكور ملكن من أجل السالم. تناضل كحليف بل كقوة تعتبر جزء من حركة السالم السابقة، كانت االمبريالية الروسية ل بالنسبة

 ضع حدودا واضحة اتجاه االشتراكيةتعلى أن إيكور يجب أن مؤتمر قد أكد الانتقد هذه الرؤية، الهادفة الى دعم االمبريالية الروسية. ف

 .الشوفينية

رنسية تقود فأخرى للواليات المتحدة وتابعة امبريالية أمريكية  مجموعاتهناك  –في مالي والنيجر وبوركينا فاسو  حاليا-في إفريقيا 

 دعيةم بشكل منافقية والمانية وهولندية وتتصرف وحدات عسكرية بلجيك وتدعم هذه المجموعات. األهلية حربا عدوانية ضد الشعوب

 .مواصلة نهب المواد األولية يتمثل فيمكافحة المجموعات اإلسالمية. وفي الحقيقة، يتعلق األمر بنشر هيمنتها والهدف 

اضطهاد مر المؤتين يدوللحقيقة االمبريالية غير المستقرة. مباشرة نتيجة كالمؤتمر في العدد المتزايد لماليين الالجئين يرى  – 5

سلوك حكومة الهند التي تتدخل في شؤون الدول المجاورة. النتيجة هي أن الروهينغا التي  ،على الخصوصحاليا، يدين كما الالجئين. 

 .أكثر استهدافا لالضطهاد تمن طرف الميانمار أصبح تضطهد

رأس يدين المؤتمر الصهيونية ككما طيني وقواه الثورية. الشعب الفلسإليكور عن تضامنه ودعمه لنضاالت  األممييعرب المؤتمر  – 6

 .ضد الشعب الفلسطيني جرائمهاالشرق األوسط ويدين  منطقةالرمح االمبريالي للواليات المتحدة األمريكية في 

 المساواة فيحصولها على ثورة أكتوبر، ال زالت النساء بعيدة عن  منمائة سنة  ه بعدالثالث إليكور أن األمميالحظ المؤتمر  – 7

لنساء  ل اتضاتفتحدث انستغالل مزدوج. وفي العديد من البلدان ولالجتماعي االبوي واألضطهاد االألقسى  تتعرضنالحقوق، وال زلن 

هم نسبة لتعتبر بالأن النضال من أجل تحرير المرأة رجال منظمات إيكور يعتبر والفقر وغياب الحقوق. نساء و واالغتصاب القتلضد 

  ة.مهمة أصيل

حو نالحكومات االمبريالية انعطاف فالمؤتمر موقف ودور إيكور في مجال النضال ضد التهديد بكارثة ايكولوجية كوكبية. أكد  – 8

 .على القضية البيئية كبير تأثيراليمين كان له 

وى الدولي، حدث انعطاف نحو اليمين على المستفالطبيعة الرجعية لإلمبريالية بشكل أكثر وضوحا داخليا وخارجيا. برزت  – 9

تحت فة. مريكي، مثل حكومة ترامب في الواليات المتحدة األبشكل مفتوح حكومات رجعية وطنية فاشية تم تنصيب حيثللحكومات. 

رار إيقاف عدم االستقبذلك االمبريالية  وتحاولأحزابا فاشية، نجحت بقوة.  وبرزتذريعة النضال ضد "اإلرهاب"، تقدمت الفاشية، 

 .ثورية ارهاصات حدوثأزمات جديدة وعلى الخصوص حدوث ، ومنع العالمي لنظام االمبرياليفي االمتواصل 

قوى فائقة الرجعية الى حد نحو اليمين وتعزيز الحكومات انعطاف مسألة  ،أكبر جديةب ،الثالث إليكور األمميالمؤتمر أخذ  – 10 

 .الجماهير وسطتيار يميني  برزالمجتمعي  االستقطاب قلب فيو ذلك إلى إضافةالفاشية، 

تقارير  ينالمنتدبالعديد من قدم  فقدالسياسة االمبريالية عدم رضى متزايد على المستوى العالمي.  تواجهلكن في نفس الوقت،  – 11

ضد  ةيجماهيرنضاالت واحتجاجات  وبخصوص ،هذه اللحظة ال زالت قائمة حتى األمميةشرسة للبروليتاريا الصناعية حول نضاالت 

لحوظ ذو م وتطور وهزات قويةأحداث غير متوقعة لوقوع الثالث  األمميالمؤتمر ويستعد خطر الحرب االمبريالية، تشبه االنتفاضات. 

ضاالت الن ستدرك هذهالطبقي والنضال الجماهيري والنضال من أجل التحرر الوطني، والديموقراطية والحرية.  في مجال الصراع لةدال

ألشخاص ن اممتزايد عدد فهناك . الوعي الطبقيواالرتقاء ب الوعي وتطويرللعامل الذاتي  ةواضح أفق االشتراكية، فقط عن طريق تقوية

 !لهم جوابايجب أن يجدوا  مختلف عما هو قائم، ياجتماع بديل يبحثون عنالذين 

بناء ف. بالنسبة لمنظماتها األعضاءكذلك إيكور ولدى إمكانيات جديدة ير توفأيضا و، كثيرةمتطلبات توفير هذا التطور يعني إن  – 12

 يكتسيامل الذاتي، الع تقويةفي  كعاملتجميعهم في إيكور يتم مختلف البلدان بورية قوية، مرتبطة بالجماهير، أحزاب ماركسية لينينية ث

  .أولوية قصوى

تحت إدارة (SFD)السورية ديموقراطية ال قوىالفقد حررت مؤخرا وحكومتها الديموقراطية.  رجافاإليكور  األمميالمؤتمر يدعم  – 13

حركة التحرر الكردية ضد التطلعات  تدعم إيكور . مدينة الرقة من العصابات االجرامية لداعش YPG وحدات الحماية الشعبية  

ن بين إيكور ميثاق التضامل التكريس العملينواصل العمل على وس رجافا،الثورة في التي تستهدف التأثير على سيرورة االمبريالية 

   .ونضال التحرر الكردي

وعي البناء الشي -ثوار الحزب الماركسي اللينيني اعتقال ومحاكمات  علىويحتج  يتضامنالثالث إليكور  األمميالمؤتمر إن  – 14

اندمجوا في نضال القوى الوطنية والديموقراطية  عندما االسبانية،الية الدولة االمبريتضربهم بها أمام المحاكم والتي  PML-RCاالسباني  

  .الفوري لسراحهم باإلطالق وتطالب إيكورالكردية. 
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كسي حزب المارالثوريين االسبان للوستعمل إيكور على تنظيم حمالت نضالية على المستوى العالمي تضامنا مع نضاالت  – 15

 .ظمات الثوريةلقمع المكتف ضد األحزاب والمنضد او PML-RC الشيوعي االسباني  البناء -اللينيني 

من الحزب الشيوعي التركي  ATIKلفدرالية عمال تركيا العشرة  االشتراكيينمحاكمة  وتحتج علىأيضا وتتضامن إيكور  – 16

الثورة ن تعاوبسبب  توقيفهمل المنعزل. وقد تم رهن االعتقااليوم بميونيخ منذ سنتين ونصف، يوجدون  TKP/ML اللينيني  الماركسي

 .الحكومة االمبريالية األلمانية وأيضا مع أربعة شيوعيينوالدولة الفاشية التركية كل من بين  المضادة

ر متوافقي حول النقاط العشرة التالية كبرنامج عمل خالل السنوات القادمة الى غاية المؤتعلى أساس خامسا: وافق المؤتمر الدولي 

 :الرابع األممي

االمبريالية  حولالثورية األحزاب والمنظمات  داخلالجماهير وتعميق الفهم  التوضيح لدىيديولوجية سياسية من أجل إمبادرة تنفيذ   -  1

 .الندوات على المستوى القاري والجهويوتنظيم في الموقع االلكتروني؛ وفتح النقاش نشر النصوص؛ العمل على وتطورها: 

ضع وإلنجاز الموحد أليام النضال وتبادل التجارب بهذا الخصوص؛ بالنسبة ل –قرارات إيكور حول العمل المتواصل  تجسيد  -  2

العمل عزيز تالبلدان على التوالي؛  مختلف التقارير الشهرية على الموقع االلكتروني بخصوص بناء الحزب والصراع الطبقي في 

وجيه حول التنسيق والتعاون العملي الحقيقي؛ توفير قدرات مدعمة من أجل عمل إيكور، الترجمة، القاري النشيط، تعزيز التنسيق والت

 .متعدد اللغاتطابعه تكريس عه ويالمكتب، الموقع اإللكتروني ... الخ. توسيع الموقع االلكتروني إضافة الى تنو

 عيات شباب منظمات إيكور، النشر الواسع للنماذج الثورية القادمةالمبادرة الى تنظيم شباب العالم؛ تبادل التجارب والتعاون بين جم -  3

 .من صفوف منظمات إيكور.  تنظيم ألوية دولية جديدة ومؤتمر للشباب االفريقي

 .وجهات النظر والتجارب القوية المتعلقة ببناء الحزب في القارات تبادل- 4

 .ريبها على التعود على مبادئ ومناهج عمل إيكورالعديد من المنظمات الجديدة واألحزاب إليكور، وتد ربح- 5

ومناهضة للفاشية والتي تتوحد على الخصوص ضد تعمق مخاطر الحرب،  لإلمبرياليةجبهة موحدة مناهضة الى خلق المبادرة   -  6

وكبية؛ كولوجية كضد التهديد بكارثة ايوضد فشستنة أجهزة الدول، العنصرية والشوفينية، و، نحو اليمينالحكومات ضد انعطاف و

دعم النضاالت العمالية والتضامن الذي ال محيد عنه ضد أعمال القمع المتزايد؛ ولفائدة النضال من أجل الديموقراطية والحرية، و

تعهد والشروع في التعاون العملي وخلق عنصر الثقة على النضاالت من أجل حقوق النساء، ومباشرة األنشطة المناهضة للفاشية. الو

 .وى الدولي والجهوي وداخل البلدانالمست

وتزايدها؛  نخراطاتالتسديد المنتظم لإلوإلى التمويل الذاتي لعملها؛  إلىالقارات أيضا حيث يجب أن تتطلع االستقالل المالي؛  دعم- 7

 .من أجل إيكور ومشاريع التمويل المبدعة كالعمل في مجال السياحة والصناعة التقليدية ... الخ العطاءاتع يجمتأنشطة و

بالمؤتمر العالمي للفالحين باعتباره ملتقى على المستوى العالمي وتمويله الدولي والتضامني، إضافة الى مواصلة االرتقاء  االرتقاء- 8

 .لعمال السيارات والمؤتمر الدولي للنساء القاعديات بالمؤتمر الدولي للمنجميين، والمؤتمر الدولي

 .سيرورة اتخاذ المواقفوتسريع السريع لمواقف إيكور في مواجهة القضايا الحارقة لعصرنا.  االعتمادفي  االستمرار- 9

مضاعفة و، ستوى الكوكبيإيكور موقف االشتراكية. هذا البديل اليساري، الثوري واالشتراكي يجب أن يربح الدعم على الميتبنى   - 10

 .كمشروع للمستقبل وهه وإقناعه ورفع حماس الجماهير نحجاذبيت

كمكلف    MLKP حزب الشيوعي الماركسي اللينيني الكردستاني بتركيا الثالث إليكور أن يعهد الى ال األمميالمؤتمر قرر سادسا: 

وبتشاور وثيق مع المنظمات االفريقية. وبهذه  CCC ارية آلسيابتشكيل إيكور الشرق األوسط، بتعاون وثيق مع اللجنة المركزية الق

 .الصفة، سيشارك في اجتماعات اللجنة المركزية الدولية كضيف

ة مع االبراء للمسؤول عن المالية في عالقوثيقة  تم تسليم-الصندوقبعد تقرير مدقق –سابعا: اعتمد المؤتمر التقرير حول المالية و 

تحديات  تشكلسير بوضوح، أن مبدأ االستقاللية المالية يتحقق أحسن فأحسن. ومع ذلك، فإن المهام المستقبلية الصندوق. وقد بين التقر

 ! الجماعية هائلة بالنسبة لألنشطة المالية
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. ICCاألممية المؤتمر الدولي الثالث الرفيق ستيفان إنجل، الذي، ألسباب صحية، اضطر الى مغادرة اللجنة المركزية كرم ثامنا: 

دها األيديولوجية قواعو، والسنوات األولى لبناء إيكور، التأسيس بطابعه الخاص مرحلة وباعتباره المنسق الرئيسي لمدة طويلة، فقد طبع، 

 .البروليتاريةتنسيقه وتعاونه العملي ونباهته، ومبادئه وثقافة  عبر ، أمامها وفتح آفاقا مستقبلية السياسية،

 :الثالث القرارات التالية األمميالمؤتمر  تبنىتاسعا: 

 ! روجفاثورة ع التضامن م •

 ! التضامن مع المقاومة ضد ديكتاتورية أردوغان •

 ! التضامن مع فلسطين •

 ! التضامن مع المناضل جورج إبراهيم عبد هللا •

 ! التضامن مع المعتقلين السياسيين بالمغرب •

 ! التضامن مع عمال كاطالونيا •

 ! عمال ايران التضامن مع •

 ! انجل ارتنرػيكور، مونيكا التضامن مع المنسقة الرئيسية إل •

 ! التضامن مع شعب الروهينغا •

 ! الفاشية إليقافنضال الشعب الفنزويلي  •

 ! لننشأ حركات شعبية –لنناضل ضد االمبريالية والفاشية الهندية  •

 بالبانغالديش! Naxalbari قرار حول الذكرى الخمسينية النتفاضة ناكسالباري •

 ! من أجل يسار مستقل •

 ! من أجل براديغم جديد للتنمية •

 

لقانون األساسي حول موضوع قضية انتخاب الممثلين القاريين في اللجنة المركزية الدولية والذين لواعتمد المؤتمر تعديالت معدودة 

 .يدعمون عملها وأيضا حقوق القارات

انجل،  ارتنرػالرفيقة مونيكا انتخبت مسؤولين عن تدقيق المالية. إضافة الى  أمميةالثالث لجنة مركزية  ممياألالمؤتمر انتخب عاشرا: 

عن الحزب الماركسي اللينيني األلماني، كمنسقة رئيسية والرفيق سان جاي سينغفي، عن الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني النجمة 

 .الحمراء الهندي، كمنسق رئيسي بالنيابة

بطابعه امة عتميز جو المؤتمر كما . على النقد والنقد الذاتي ، تأسست، حرة وبناءةموفقةنقاشات بالثالث  األمميالمؤتمر تميز عشر:  حدأ

 .المتبادلة بين جميع المشاركينالثورية الثقة  بنموالتضامني، حيث شعر الجميع 

 :لينين المقياس الذي حددهبثورة أكتوبر،  علىسنة ويمكن قياس عمل إيكور بعد مرور مائة 

  ."في القرارات، وإنما في األفعالوفي التعبير عن التضامن، وألن األممية ال تتمثل في الكالم، "

 !بروليتاريا جميع الدول، اتحدوا

 !بروليتاريا جميع الدول والشعوب المضطهدة، اتحدوا

 !ليسقط النظام االمبريالي العالمي



 
 التنسيق الدولي بين األحزاب والمنظمات الثورية

2017 نونبر   

 

 

 !إلى األمام مع إيكور

 !األممية البروليتاريةعاشت 

 !إلى األمام نحو االشتراكية


